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Informacje
Serdecznie zapraszamy na strony
internetowe sołect z naszej gminy:
Sołectwo Dziergowice
http://dkdziergowice.w.interia.pl/
http://www.dziergowice.pl
Sołectwo Goszyce
http://www.goszyce.pl/
Sołectwo Kotlarnia
http://www.kotlarnia.org.pl/
Sołectwo Solarnia
http://www.solarnia.pl/
***
Zapraszamy mieszkańców Gminy
do korzystania z Wiosek Internetowych:
OSP Dziergowice:
18:00-20:00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek),
OSP Lubieszów:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Goszyce:
16:00-20:00 (wtorek i czwartek),
OSP Bierawa:
16:00-20:00 (od poniedziałku do piątku).
Serdecznie zapraszamy!
***
Nasi Jubilaci
Apolonia Jonik .............................. 90 lat
Teresa Kattner ............................... 90 lat
Maria Piechnik ............................. 90 lat
Henryka Miemiec ........................ 91 lat
Hildegarda Pazurek ...................... 91 lat
Anna Wróbel ................................. 91 lat
Magdalena Cichoń ....................... 93 lat
Eryka i Wilhelm Begner ......... 50 lat PM
Edeltrauda i Jan Daszek .......... 50 lat PM
Jadwiga i Zygmunt Furmanek 50 lat PM
Elżbieta i Horst Szewerda ....... 50 lat PM
Zuzanna i Hubert Dziendzioł 55 lat PM
Maria i Jan Janas ...................... 55 lat PM
Róża i Alolojzy Pluta ............... 55 lat PM
Maria i Adolf Ryborz ............... 55 lat PM
Stanisława i Józef Scharff ........ 55 lat PM
Franziska i Max Szewerda ....... 55 lat PM
Agnieszka i Franciszek Tłuczykont
.................................................... 55 lat PM
Jadwiga i Jerzy Zawadzki ......... 55 lat PM
Dorota i Amand Wiencek ...... 60 lat PM
***
Liczba mieskańców
Stan na 01.08.2013
Bierawa ........................................... 1331
Brzeźce ............................................. 579
Dziergowice ................................... 1675
Goszyce ............................................ 159
Grabówka ........................................ 188
Korzonek ......................................... 234
Kotlarnia .......................................... 614
Lubieszów ........................................ 522
Ortowice .......................................... 268
Solarnia ............................................ 506
Stara Kuźnia .................................... 611
Stare Koźle ....................................... 810
Razem ....................................... 7497
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Wójt Gminy Bierawa informuje

Przedterminowe wybory

Szanowni Państwo

Przed nami Dożynki Gminne 2013r.,
które odbędą się w dniu 15 września
2013r. Organizatorem tegorocznych Dożynek podsumowujących gospodarczy
rok w rolnictwie jest Sołectwo Dziergowice.
Z pewnością dla rolników nie był to
rok łatwy. Przedłużająca się zima oraz
mokra wiosna niekorzystnie wpłynęły
na tegoroczne zbiory. Jednak brak niekorzystnych anomalii pogodowych oraz
dobra pogoda przy zbiorach pozwoliły
rolnikom na sprawne przeprowadzenie
żniw. Niestety odnotowano jednocześnie
spadki cen skupu.
Sytuacja w pozostałych branżach
również nie napawa optymizmem. Nadal odczuwany jest zastój w gospodarce
narodowej, co ma bezpośrednie przełożenie na złą sytuację podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy
Bierawa, a pośrednio na budżet gminy.
Od miesiąca lipca br., zgodnie ze
znowelizowaną ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, został
wdrożony nowy system odbioru odpadów komunalnych. Jak było wiadomym
z góry nowy system ma wiele wad. Brakuje odpowiedzi na wiele pytań. Po prostu jest gorzej i to za większe pieniądze.
Rodzi się pytanie, komu w naszym kraju
zależało na tym, aby pozbawić zakłady
komunalne możliwości świadczenia tego
typu usług? Gmina jednak musi sobie
z tym problemem jakoś poradzić. Pomimo wielu trudności dołożymy wszelkich
starań, aby mieszkańcy naszej gminy nie
odczuli tych zmian zbyt boleśnie.
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Są jednak także pozytywne informacje do przekazania. Kończymy budowę
kanalizacji w Solarni wraz z tranzytem do
oczyszczalni ścieków w ZA Kędzierzyn,
dobiega końca budowa drogi do terenów
inwestycyjnych w Bierawie, w trakcie
budowy są dwa odcinki dróg transportu
rolnego, budowany jest również plac zabaw przy Zespole Szkół Dwujęzycznych
w Solarni. W miesiącu październiku rozpocznie się długo oczekiwana budowa
chodnika przy ulicy Mickiewicza w Bierawie. Po wieloletnich staraniach rozpoczął się proces gazyfikacji Gminy Bierawa
(budowa gazociągu w Brzeźcach). Kończą się także prace projektowe dla Goszyc
i Kotlarni. Ruszyła także budowa zbiornika Racibórz, który będzie miał bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa powodziowego w naszej gminie.
Życzę, aby tegoroczne święto plonów
upłynęło w miłej atmosferze, a ciężka
praca rolników została doceniona. Życzę
rolnikom wszystkiego co najlepsze.
Zdaję sobie sprawę, że tegoroczne dożynki będą jednak inne, ponieważ zabraknie wśród nas osoby naszego
ŚP Wójta Ryszarda Gołębowskiego, który
zawsze z szacunkiem odnosił się do trudnej pracy na roli. Dlatego zwracam się
z prośbą, aby przy okazji dożynek swoim
uczestnictwem oddać cześć zarówno naszym rolnikom, jak i pamięci Wójta Ryszarda Gołębowskiego.
Pełniący funkcję Wójta Gminy
Krzysztof Ficoń

Inwestujemy w Twoją przyszłość
Gmina Bierawa realizuje projekt pn.:
Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa
poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych
w miejscowości Bierawa
Całkowita wartość projektu:

943 011,00 PLN

Wartość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

790 293,45 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
www.bierawa.pl
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Pełniący
obowiązki Wójta
W związku z wygaśnięciem w skutek
śmierci mandatu Wójta Gminy Bierawa
Ryszarda Gołębowskiego - Prezes Rady
Ministrów wyznaczył z dniem 30 lipca
2013r. Pana Krzysztofa Ficoń do pełnienia funkcji Wójta Gminy Bierawa do
czasu objęcia obowiązków przez nowo
wybranego wójta.
Krzysztof Ficoń ma 39 lat. Od prawie
siedmiu lat pracuje w urzędzie gminy
w Bierawie, gdzie dotychczas był zastępcą
Wójta Ryszarda Gołębowskiego.

Przedterminowe wybory

Pożegnaliśmy wielkiego człowieka

Wspomnienie o Ryszardzie Gołębowskim Rozporządzenie
Prezesa Rady
Ministrów

Ryszard Gołębowski (ur. 11.09.1951r.)
z wykształcenia technik chemik, ukończył
policealne studium zawodowe w zakresie
technologii procesów chemicznych.
W roku 1989 brał aktywny udział
w przygotowaniach wyborczych i pracach komitetów obywatelskich, które były
wielkim wydarzeniem dla naszego kraju.
Wniósł duży wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego naszego regionu.
Z samorządem gminnym był związany ponad 23 lata, od 27 maja 1990r. Był
radnym Gminy Bierawa przez trzy kadencje, tj. w latach 1990 – 2002. W pierwszej kadencji samorządu gminnego (1990
- 1994) pełnił również funkcję nieetatowego członka Zarządu Gminy Bierawa
– wiceprzewodniczącego Zarządu. Przez
trzy kolejne kadencje, tj. w latach 1994 –
2006 był Zastępcą Wójta Gminy Bierawa,
a do 2002r. pełnił jednocześnie funkcję
Wiceprzewodniczącego Zarządu Gminy

Bierawa. Od dnia 6 grudnia 2006r. objął
stanowisko Wójta Gminy Bierawa.
W trakcie swojej pracy na rzecz samorządu gminnego wniósł duży wkład
w rozwój społeczności lokalnych. Jego
operatywność i zaangażowanie przyczyniły się do zrealizowania wielu zadań służących poprawie życia mieszkańców tej
Gminy. Pan Ryszard Gołębowski cieszył
się dobrą opinią i uznaniem. Dbał o to co
łączy, a nie o to co dzieli.
Za zasługi w pracy na rzecz gminy
i całego samorządu w roku 2010 otrzymał
wyróżnienie Marszałka Województwa
Opolskiego, a w 2011 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Jako Wójt Gminy dbał również
o związek partnerski między Bierawą,
a Ostfildern. Z tego związku narodziło się
wiele inicjatyw i dobrych pomysłów.

Gazyfikacja Gminy

Informacja
Urząd Gminy Bierawa informuje, że
po wieloletnich staraniach rozpoczął się
pierwszy etap gazyfikacji Gminy Bierawa.
Obecnie prace trwają na terenie Sołectwa
Brzeźce.
Gmina Bierawa wraz z przedstawicielami Górnośląskiej Spółki Gazowniczej
w pierwszych dniach września zorganizowała w klubie w Brzeźcach spotkanie
z mieszkańcami w celu omówieniu warunków przyłączenia do sieci.
Jednocześnie trwają prace projektowe związane z dalszą gazyfikacją Gminy

Bierawa dla miejscowości Goszyce oraz
Kotlarnia.
Krzysztof Ficoń
www.bierawa.pl

z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy
Bierawa w województwie opolskim
Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.1)
oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku
z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz
z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gminy
Bierawa w województwie opolskim.
§ 2. Datę przedterminowych wyborów
wyznacza się na niedzielę 13 października 2013 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący
załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie
z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Nowa inwestycja

Budowa sieci
światłowodowej
Grupa MULITIPLAY uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych na
budowę sieci światłowodowej w Gminie
Bierawa.
Inwestycja ma na celu udostępnienie
mieszkańcom gminy dostępu do szybkiego internetu oraz telewizji cyfrowej.
Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury sieci energetycznej TAURON. Podbudowa słupowa umożliwia podwieszenie światłowodu
bez konieczności ingerencji w grunty. Nie
ma potrzeby prowadzenia prac ziemnych
a tym samym nie powoduje to naruszenia
i uszkodzenia działek będących prywatną
własnością.
Inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości: Brzeźce, Stare Koźle,
Bierawa, Grabówka, Korzonek, Ortowice,
Lubieszów, Dziergowice i Solarnia. Jednak z uwagi na fakt, że kabel światłowodowy niejednokrotnie będzie musiał być
podwieszony nad prywatnymi posesjami
po trasie przewodów energetycznych konieczna jest zgoda tych właścicieli posesji
nad którymi będzie przebiegać budowana
linia. Zbieranie uzgodnień w tym zakresie zostało już rozpoczęte.
W trakcie uzyskiwania zgody na
podwieszenie kabla nad posesjami prywatnymi właściciele mogą wyrazić chęć
wykonania przyłącza światłowodowego
do budynku. Przyłącze to zostanie wykonane nieodpłatnie na etapie prowadzenia
prac budowlanych i umożliwi mieszkańcom skorzystanie w przyszłości z usług
świadczonych przez Grupę MULTIPLAY.
Informacje na temat oferty można
uzyskać na stronie www.multiplay.pl lub
pod numerem telefonu 77 5408840. Skorzystanie z oferty jest dobrowolne.

Świadczenia rodzinne

Termin składania
wniosków

INFORMACJA dotycząca składania
wniosków o świadczenia rodzinne na
nowy okres zasiłkowy 2013/2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bierawie informuje, że osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na okres
zasiłkowy od 01.11.2013r. do 30.10.2014r.
powinny złożyć wniosek wraz z doku-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie informuje

Akcja Letnia w GCKiR
Projekt unijny realizowany w Gminie

LEPSZE JUTRO
Gmina Bierawa / Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bierawie w okresie 01.06.2013r. do 30.11.2013r. realizuje
projekt LEPSZE JUTRO współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa,
głównie nie pracujących, w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64 roku życia).
Do udziału w projekcie przystąpiło
6 osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn z terenów
wiejskich, które po raz pierwszy uczestniczą w projekcie, oraz spełniają wyżej
wymienione kryteria.
W ramach projektu w miesiącu lipcu
2013r. zorganizowano kurs z zakresu doradztwa zawodowego – konsultacje indywidualne, którego celem było podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych uczestników

umożliwiające docelowy powrót do życia
społecznego, w tym powrót na rynek pracy.
W sierpniu 2013r. przeprowadzone
zostały zajęcia z psychologiem – konsultacje indywidualne, których celem było
szeroko rozumiane wsparcie w zakresie
przygotowania i aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym,
uaktywnienia potencjału i motywacji do
podejmowania działań proaktywnych,
podniesienie poziomu samooceny, pobudzenie aspiracji zawodowych i edukacyjnych, nabycia umiejętności komunikacyjnych, wzrost zaufania we własne
możliwości, poprawa relacji z innymi
osobami.
Szkolenia miały swoją część teoretyczną jak i praktyczną. Po zakończeniu
każdego z nich, uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich ukończenia.
Kierownik GOPS
Karina Musioł

mentami w okresie od dnia 1 września do
dnia 30 października 2013r.
W przypadku, gdy osoby ubiegające
się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 01.11.2013r do 30.10.2014r. złożą wniosek wraz z dokumentami do dnia
30 września 2013r., świadczenia rodzinne
przysługujące za miesiąc listopad wypła-

cane będą do dnia 30 listopada 2013r. Natomiast osoby, które złożą wniosek wraz
z dokumentami w okresie od 01.10.2013r.
do 30.11.2013r., świadczenia rodzinne
przysługujące za miesiąc listopad otrzymają do dnia 31 grudnia 2013r.
Wszelkich informacji udzielamy pod
nr telefonu (077) 4872181
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www.bierawa.pl

W dniach od 08.07.2013 do
19.07.2013 r. Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Bierawie jak co roku zorganizowało zajęcia dla wszystkich dzieci z terenu gminy Bierawa. Wakacje
w naszych placówkach trwały przez dwa
tygodnie od poniedziałku do piątku,
w ramach których regularnie uczestniczyła grupa dzieci: w DK Bierawie 10 osób, z DK Dziergowice - 40 osób,
z DK Stara Kuźnia - 35 osób. Zorganizowaliśmy również pięć wyjazdów autokarowych: do Rud na kolejkę wąskotorową, Tarnowskich Gór do Kopalni Srebra
i Sztolni Czarnego Pstrąga oraz do Miasteczka Twinpigs w Żorach. Na każdą
wycieczkę średnio zapisywało się 40 - 45

osób, co łącznie dało możliwość wyjazdu
ponad 200 dzieciom. Poza wycieczkami
organizowaliśmy wiele innych atrakcji
dla dzieci.
W pierwszym dniu odbyło się spotkanie organizacyjne, dzieci miały okazję
zapoznać ze sztuką origami, wspólnie bawiliśmy się i graliśmy w różne gry edukacyjne. Drugi dzień wakacji był dniem
kulinarnym. Zadaniem dzieci było tworzenie pysznych owocowych szaszłyków
i innych zdrowych smakołyków.
11.07.2013 r. przygotowaliśmy dla
wszystkich dzieci plener plastyczny.
Wszystkich zainteresowanych zabraliśmy
na „Kaczy mostek”, gdzie dzieci rysowały
i szkicowały piękne krajobrazy bieraw-

Głos Bierawy

skie. Po części artystycznej mieliśmy jeszcze czas na zabawy, wtedy dzieci bawiły
się puszczając bańki oraz kolorową chustą i piłeczkami.
W piątek 12.07.2013 r. o godzinie
15:00 rozpoczęliśmy biwak w Starej Kuźni. Pogoda niestety nie dopisała, ale to nie
zepsuło nam wspaniałej zabawy, dzieci
spały w DK w Starej Kuźni. Zorganizowaliśmy dla nich „Starożytną olimpiadę”,
wycieczkę nad stawek, gdzie miały okazję
łowić ryby, dyskotekę, nocne podchody
oraz wiele innych atrakcji.
16.07.2013 r odbyła się wycieczka
rowerowa na „Kozie-ławy”. Dzieci miały
wspaniałego przewodnika, bo był nim
sam dyrektor GCKiR w Bierawie, dzięki
któremu nikt nie miał prawa zabłądzić.
Przy okazji uczestnicy mogli zwiedzić
leśną wystawę w siedzibie Nadleśnictwa
w Starej Kuźni. Na mecie piekliśmy kiełbaski i wykonywaliśmy „ekoludka” z materiałów wtórnych.
18.07.2013 r dzieci miały okazję wykazać się swoimi talentami muzycznymi podczas karaoke. Natomiast wraz
z ostatnim dniem wakacji dzieci mogły się
wyszaleć na boisku w gimnazjum grając
w piłkę i inne sportowe zabawy.
Dziękujemy serdecznie wszystkim
rodzicom oraz opiekunom wycieczek
za szczególną opiekę i zaangażowanie w Akcję Letnią przeprowadzoną
w GCKiR w Bierawie. Dziękujemy również dzieciom za dostosowanie się do naszych próśb i starań, by wszyscy dobrze
się bawili. Mamy nadzieję, że udało nam
się urozmaicić czas dzieciom i młodzieży
podczas tegorocznych wakacji.
M. Zaremba
GCKiR w Bierawie

Lubieszowska Izba

Remont pokrycia
dachowego
„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu
„Remont pokrycia dachowego – Lubieszowska izba”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych
projektów”
– operacja, która nie odpowiada warunkom
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3
ale przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
www.bierawa.pl
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Publiczne Przedszkole w Bierawie

Szkoła Podstawowa w Starym Koźlu

W Publicznym Przedszkolu w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi
w II półroczu przeżyliśmy wiele ciekawych chwil. Obchodziliśmy Dzień Strażaka, Dzień Matki, Dzień Ojca, spędziliśmy miło czas na Piknikach Rodzinnych
i uroczyście pożegnaliśmy starszaków.
Dzień Strażaka, 04 maja umilił nam
pokaz. Dzieci podziękowały strażakom
za ich trudną, niebezpieczną i bardzo potrzebną pracę i wręczyły laurki. Strażacy
byli bardzo zaskoczeni taką niespodzianką! Wrażenia były ogromne!
Nasze kochane przedszkolaki wraz ze
swoimi mamami świętowały ich uroczyste święto – Dzień Matki. Program artystyczny wzbudził wiele wzruszeń.

W naszej niedużej szkole jak zwykle
dużo się dzieje. Prawie połowa uczniów
naszej szkoły w dniach od 15 do 19 kwietnia wyjechała na ZIELONĄ SZKOŁĘ do
Barda Śląskiego. Dzieci zwiedziły wiele ciekawych miejsc w Ziemi Kłodzkiej,
m.in. Szlak Ginących Zawodów, gdzie
same lepiły garnki z gliny, oraz Kaplicę
Czaszek w Czermnej. Odwiedziły także
Duszniki Zdrój, gdzie kosztowały wód
mineralnych w pięknej pijalni oraz wysłuchały prelekcji o naszym słynnym
Fryderyku w Dworku Chopina. Fabryka
szkła artystycznego w Polanicy Zdroju
była kolejnym przystankiem w wędrówce po Kotlinie Kłodzkiej. Nasi uczniowie mieli możliwość obserwowania jak
pracownicy fabryki sporządzają cacka
ze stopionego szkła. Rozgrzana do czerwoności masa była bardzo plastyczna, co
pozwalało nadawać jej cudowne kształty.
Pomimo, że przy piecach hutniczych panowała niezwykle wysoka temperatura,
trudno było się oderwać od tego widowiska. Dzieci zobaczyły też Kudowę Zdrój
wraz z przepięknym parkiem zdrojowym
i pijalnią wód. Nie mogło zabraknąć na
naszej trasie Kopalni Złota w Złotym Stoku i jazdy podziemną kolejką. Oczywiście
Bardo nasi wychowankowie poznali najdokładniej. Widzieli wspaniałą bazylikę
z zabytkową drewnianą figurką Matki Bożej Strażniczki Wiary oraz ogromną ruchomą szopką z wieloma historycznymi
postaciami. Szli drogą krzyżową pamiętającą dawne wieki, usytuowaną na zboczu góry. Wieńczy ją wysoki krzyż. Stamtąd podziwiali piękną panoramę miasta.
W czasie naszego pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych nie zabrakło też zabawy. Wieczorami odbywały się dyskoteki,

Wiele ciekawych chwil
W czerwcu w każdej naszej placówce
odbyły się pikniki rodzinne pt. „Przedszkole da się lubić”. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli Urzędu Gminy w Bierawie, dyrekcję Publicznego Przedszkola
w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi
oraz rodziny dzieci uczęszczających do
naszych przedszkoli.
W tym miesiącu, w każdym z naszych
oddziałów, odbyły się także wycieczki.
Odwiedziliśmy kino, Teatr Lalki i Aktora
w Opolu, salę zabaw.
Podczas uroczystego zakończenia
roku szkolnego pożegnaliśmy sześciolatków oraz naszą kochaną Panią Dyrektor
Halinę Niemkiewicz. Podziękowaniom
nie było końca - Pani Dyrektor zawsze

Szkoła Podstawowa w Dziergowicach

Szkoła z „czerwonym paskiem”
Rok szkolny 2012/2013 dobiegł końca, ucichł szkolny dzwonek, uczniowie
z uśmiechem na twarzy rozpoczęli długo
wyczekiwane i w pełni zasłużone wakacje.
Nasi uczniowie solidnie pracowali
w ciągu roku szkolnego, osiągali liczne
sukcesy, co znalazło odzwierciedlenie
w ocenach końcoworocznych, stypendiach, wyróżnieniach. Średnia szkoły
wyniosła 4,9!!! Aż 33 uczniów naszej
szkoły otrzymało świadectwo z tzw.
„czerwonym paskiem”, w kl. IV - 14 osób,
średnia klasy wyniosła 4,8; w kl. V – 9
osób, średnia klasy 4,8; w kl. VI- 10 osób,
średnia klasy to 5,04!!! Stypendium naukowe za średnią min. 5,20 otrzymało 21
uczniów klas IV-VI (kl. IV-7 osób, kl. V-7
osób, kl. VI–7 osób).
Osiągnięcia najlepszych zostały docenione przez władze gminy. Stypendium
Wójta Gminy Bierawa za szczególne osiągnięcia otrzymała ucz. kl. IV - Z. Wróbel za II m. w Mistrzostwach Polski na
Szczeblu Centralnym w Warszawie Szkółek Piłkarskich NIVEA oraz ucz. kl. VI A. Żydek za II m. w biegu na dys. 100
mp/pł w Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa Szkół Podstawowych
w lekkiej atletyce.
Nasi szóstoklasiści bardzo dobrze
napisali Ogólnopolski Sprawdzian Klas
Szóstych. Wynik klasy to 25,7 pkt! Jest to
wynik wyższy od wyników Gminy Bierawa (22,6 pkt), od wyników województwa
opolskiego (23,5 pkt), a nawet od wyniku
kraju (24,3 pkt).
W II semestrze roku szkolnego
2012/2013 uczniowie dziergowickiej

podstawówki uczestniczyli w licznych
konkursach i zawodach na szczeblu
szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, odnosząc sukcesy. Nie sposób wymienić wszystkich.
Na szczególne wyróżnienie zasługują:
W. Marszałek kl. V - II m. w powiecie
w grupie 9-12 lat, III m. w województwie
w konkursie „Twoja wiedza i czujka czadu
w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi
nikomu”, O. Gacka kl.VI – III m. w powiecie w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, w Indywidualnych Mistrzostwach
Powiatowych
Szkół
Podstawowych
w lekkiej atletyce uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące wyniki: K. Giet
(kl. V) - III m. w biegu na 100 m i skoku
w dal, J. Ignacy (kl. V) - II m. w biegu na
dys. 300 m, M. Komander (kl.VI) - II m.
w pchnięciu kulą, M. Drescher (kl.VI) II m. w skoku w dal, A. Żydek (kl.VI) II m. w biegu na dys. 100 mp/pł i I m.
w skoku w dal, O. Gacka (kl.VI) - II m.
w biegu na dys. 500 m, A. Wróbel (kl.
V) - III m. w skoku wzwyż, P. Pajonczek (kl.VI) – II m. w biegu na dys. 100
m, SP Dziergowice (M. Stopa, A. Żydek,
O. Gacka, P. Pajonczek) - I m. w biegu
sztafetowym 4 x 100 m, SP Dziergowice (M. Drescher, J. Ignacy, J. Czogała,
K. Giet) - I m. w biegu sztafetowym
4 x100m.
Uczeń A. Żydek (kl. VI) zajął II m.
w biegu na dys. 100 mp/pł w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Szkół
Podstawowych w lekkiej atletyce.
Natalia Tul (kl.VI) zajęła II m. w XXI
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Z życia szkoły
wspierała nas w trudnych chwilach, dbała
o rozwój i bezpieczeństwo dzieci, motywowała Grono Pedagogiczne do udoskonalania swoich umiejętności potrzebnych
do pracy z dziećmi.
Grono Pedagogiczne Publicznego
Przedszkola w Bierawie z oddziałami
zamiejscowymi wraz z Radą Rodziców
pragnie serdecznie podziękować za wieloletni trud i zaangażowanie włożone
w wychowanie naszych pociech.
Olimpia Daniel
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE 2013 w Opolu.
W naszej szkole odbył się III Gminny
Przegląd Kultury Angielskiej, w którym
szkołę reprezentowały: w kategorii klas
I-III: E. Maciejska, K. Długosz, A. Strzała, K. Gawlik; w kategorii klas IV-VI:
N. Tul oraz IX Gminny Konkurs Ortograficzny „ORTOGRAFIA UCZY, BAWI
I WYCHOWUJE”, w którym ucz.kl.VI
S. Eilers zajęła III m., a A. Żydek (kl.VI)
i M. Komander (kl.VI) godnie reprezentowali szkołę.
Nowością było nakręcenie filmu
przez uczniów klasy VI, przy udziale
wychowawczyni p. mgr A. Marek, który
wziął udział w konkursie „Pewnego razu
na Dzikim Zachodzie” organizowanym
przez Miasteczko Westernowe Twinpigs
w Żorach (dotarł do II etapu).
Uczniowie szkoły mieli również czas
na rozrywkę i wycieczki. W miesiącu
czerwcu odbyły się szkolne wycieczki. Uczniowie kl. I i II wybrali się do
Pszczyny, kl.V zwiedziła Kopalnię Złota
w Złotym Stoku, a ucz. kl. III, IV i VI odpoczywali na zielonej szkole w Bystrzycy
Kłodzkiej, zwiedzając piękne zakątki Ziemi Kłodzkiej. Wszyscy uczestnicy byli
zadowoleni z wyjazdów.
W ostatnich dniach czerwca odbył
się festyn rodzinny, zorganizowany przy
udziale Rodziców, którym bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.
Rok szkolny 2012/2013 zakończyło
pożegnanie klasy szóstej, podczas którego
„polała się niejedna łza”.
Na nadchodzący nowy rok szkolny
2013/2014 życzymy wszystkim naszym
uczniom wytrwałości i zapału w nauce
oraz wielu sukcesów.
mgr Danuta Kmieć

karaoke, turnieje tenisa
stołowego,
warsztaty
plastyczne. To był naprawdę udany wyjazd.
Miłą niespodzianką
było zdobycie nagród
przez nasze uczennice
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod
nazwą TWOJA WIEDZA I CZUJKA CZADU
W DOMU – TLENEK WĘGLA NIC ZŁEGO NIE ZROBI NIKOMU na szczeblu
powiatowym. W grupie młodszej Magdalena Kurka z klasy 3 zajęła V miejsce
a w grupie starszej Justyna Zapiór z klasy
4 zajęła IV miejsce. W dniu 18 kwietnia
dziewczęta odebrały nagrody książkowe
oraz dyplomy w Powiatowej Komendzie
Policji w Kędzierzynie – Koźlu.
Od kilku lat nasza szkoła realizuje
projekt edukacyjny, którego celem jest
poznawanie i rozpowszechnianie kultury
naszego regionu. Z tej okazji co roku organizujemy dużą imprezę środowiskową na
wzór biesiady śląskiej. W tym roku miała
ona miejsce w dniu 25 kwietnia i przebiegała pod hasłem „Ślonzoki nie gynsi
i swój jynzyk majom”. Każda klasa przygotowała humorystyczną scenkę z życia
Ślązaków. Było dużo śmiechu. Wszystko
przeplatane śląskimi przyśpiewkami przy
swojskim kołoczu i dobrej kawie. Biesiadną atmosferę podkreślały śliczne stroje
śląskie, w które ubrana była młodzież
naszej szkoły oraz nauczyciele i pani dyrektor. Spotkanie uświetnił Zespół Pieśni
i Tańca KOMORNO.
W dniu 29 kwietnia gościliśmy kędzierzyński zespół muzyczny KARAWANA,
który w oryginalny sposób przedstawił

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt unijny realizowany w szkołach

PRZYJAZNA SZKOŁA
W gminie Bierawa od 01.10.2012r.
do 30.06.2013 realizowany był po raz
trzeci projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentami
projektu byli uczniowie klas I – III szkół
podstawowych: w Dziergowicach, w Starej Kuźni, w Starym Koźlu i w Solarni.

Dzięki wielkim zaangażowaniu nauczycieli dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Zakupiono niezbędne
pomoce naukowe dzięki którym lekcje
były bardzo atrakcyjne a tym samym przyczyniły się do większego zaangażowania
i wzrostu motywacji do pracy.
Krzysztof Ficoń
www.bierawa.pl

uczniom historię muzyki w pigułce, począwszy od średniowiecznej Bogurodzicy, poprzez klasyków wiedeńskich i Chopina a kończąc na muzyce współczesnej.
Dali czadu! Uczniowie mogli też spróbować własnych sił grając na instrumentach
i śpiewając razem z liderem zespołu.
Piękny miesiąc maj rozpoczęliśmy
uroczystą akademią z okazji narodowego
święta UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA. Szesnastego maja mieliśmy
przyjemność oglądać w naszej szkole
przedstawienie teatralne p.t. „Pinokio”
w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora z Opola.
W maju cieszyliśmy się sukcesem
sportowym naszego ucznia. Otóż 22
maja Dawid Gaszi z klasy 5 reprezentujący naszą szkołę w ZAWODACH
LEKKOATLETYCZNYCH na etapie powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu zajął
I miejsce w biegu na 500 metrów oraz
III miejsce w pchnięciu kulą i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.
Święto Szkoły – urodziny naszej patronki Marii Konopnickiej obchodziliśmy jak co roku 23 maja. Tym razem
gospodarzami i głównymi bohaterami
dnia byli pierwszoklasiści, którzy zostali uroczyście pasowani na czytelników
szkolnej biblioteki. Znakomicie wykazali
się znajomością utworów patronki szkoły.
Zaproszeni rodzice i dziadkowie naszych
najmłodszych wychowanków mogli być
z nich dumni.
Uczennice klasy szóstej Marta Auer
i Ania Rutkowska reprezentowały naszą
szkołę na Gminnym Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej w Dziergowicach
24 maja.
Ostatnim ważnym wydarzeniem
w maju były plastyczne warsztaty plenerowe w Domu Kultury w Dziergowicach.
W dniu 28 maja grupa naszych uczniów
wzięła w nich czynny udział.
W miesiącu czerwcu tradycyjnie odbywa się nasz festyn szkolno parafialny,
do którego starannie się przygotowujemy.
(ciąg dalszy na str. 8)
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Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni

Ciężka praca przynosi owoce
Rok szkolny 2012/13 był rokiem wytężonej pracy dla Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni. Uczniowie chętnie
przystąpili do różnorodnych konkursów
i zdobyli zaszczytne miejsca. W Wojewódzkim Konkursie z Języka Niemieckiego Claudia Burgfeld uzyskała po raz
drugi tytuł laureata. Uczniowie w tym
roku przystąpili również po raz pierwszy
do konkursu językowego Wschód – Zachód. W kategorii język niemiecki I-sze
miejsce zdobyła Claudia Burgfeld. Poza
tym, Magdalena Jelonek wzięła udział
w I Konkursie Angielsko – Niemieckim dla gimnazjalistów Opolszczyzny
o puchar dyrektora ZSO nr II w Opolu, zdobywając wyróżnienie. W finale
III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy

o Mniejszości Niemieckiej dla uczniów
gimnazjum, zarówno drużynowo Claudia Burgfeld i Dominika Biernacka jak
i indywidualnie Claudia Burgfeld, zdobyły II- gie miejsce. W II Powiatowym Konkursie Ortograficznym Mistrz Ortografii
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dominika Biernacka zdobyła
II- gie miejsce. W gminnym konkursie
ortograficznym dla szkół podstawowych
II- gie miejsce przypadło Sonii Burgfeld.
Podobnie jak uczniowie, nasi nauczyciele podejmują wyzwania i podnoszą
swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach w kraju i za granicą. W listopadzie
p. Dorota Buczek uczestniczyła w spotkaniu kontaktowym programu e-Twinning w Bern w Szwajcarii. W kwietniu

(ciąg dalszy ze str. 7)
Dzieci przynoszą fanty na loterię, przygotowują dekoracje oraz repertuar na
występy artystyczne, a mamy pieką pyszne ciasta. W tym roku festyn odbył się
16 czerwca, a gościem specjalnym był po
raz wtóry Zespół Pieśni i Tańca KOMORNO.
W przeddzień zakończenia nauki,
27 czerwca, wszyscy uczniowie pojechali na wycieczkę ufundowaną przez Radę
Rodziców. Celem wyjazdu była wizyta
w Nadleśnictwie w Starej Kuźni, gdzie
dzieci usłyszały historię leśniczówki,
zwiedziły ekspozycje przyrodnicze oraz
obejrzały film o faunie i florze polskich
lasów. Na terenie leśniczówki w Stampnicy miało miejsce ognisko z pieczeniem

kiełbasek. Następnego dnia pożegnaliśmy z łezką w oku naszych kochanych
absolwentów i uroczystym rozdaniem
świadectw zakończyliśmy rok szkolny
2012/2013.
Wyniki klasyfikacji końcoworocznej:
• Stypendium oraz świadectwa z wyróźnieniem w kl. VI otrzymały: Marta
Auer - średnia: 5,33, Anna Rutkowska
- średnia: 5,25, Karolina Marek - średnia: 5,25. Wysoką średnią w klasie VI,
osiągnął Adam Stolorz (średnia: 4,83)
• Uczniowie z najwyższą średnią w klasie
V: Michał Djurczak - średnia: 4,75, Julia Burghardt - średnia: 4,58
• Świadectwa z wyróżnieniem w klasie
IV otrzymali: Wiktoria Burghardt -
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w ramach programu Comenius p. Magdalena Czerwińska brała udział w szkoleniu metodycznym na Malcie. W lipcu
p. Ewa Pietrasz, p.Violetta Klimanek,
p. Karina Garbas i p. Marek Marol zdobywali wiedzę na kursie metodyczno-dydaktycznym nauczania dwujęzycznego
w Pfarrkirchen w Niemczech. W okresie
wakacyjnym nasi uczniowie wyjechali do
Suhl w Niemczech na kolonie.
Sporowcem roku został Markus Kosian zdobywając: I-sze miejsce w biegu
przez płotki na dystans 60m, III-cie miejsce w skoku wzwyż podczas zakończenia sezonu lekkoatletycznego 2012, I-sze
miejsce w biegu na 100m ppł i III-cie
miejsce w skoku wzwyż w Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych oraz
I-sze miejsce w skoku wzwyż w zawodach
lekkoatletycznych w ramach Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich 2013
w Opolu. Uczeń ten zdobył stypendium
Wójta Gminy Bierawa za wysokie osiągnięcia sportowe. Bryan Gohla zajął I-gie
miejsce w turnieju szachowym w ramach
Szkolnej Ligi Szachowej w Kędzierzynie
Koźlu w styczniu oraz w marcu. Drużynowo nasza szkoła podstawowa zajęła
I-sze miejsce w powiecie w Finale Szkolnej Ligi Szachowej.
Rok szkolny zamknęliśmy Rodzinnym Festynem, w trakcie którego klasa II
gimnazjum uwieńczyła swój projekt gimnazjalny, sadząc na placu szkolnym drzewo ku czci 225 rocznicy urodzin patrona
szkoły Josepha Freiherra von Eichendorffa..
Mamy nadzieję, że nadchodzący rok
szkolny 2013/2014 będzie dla nas równie
owocny. Sukcesów w nadchodzącym nowym roku szkolnym życzymy wszystkim
uczniom, nauczycielom i rodzicom.
mgr Magdalena Czerwińska
średnia: 5,08, Krzysztof Kurpiewski średnia: 5,00
W dniu 20 lipca, Grono Pedagogiczne
wraz z Dyrekcją, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Starym Koźlu z głębokim żalem pożegnali Ś.P. Wójta Gminy
Bierawa Ryszarda Gołębowskiego. Licznie uczestnicząc w uroczystej mszy św.
pogrzebowej oddaliśmy hołd wielkiemu
orędownikowi i przyjacielowi oświaty
w naszej gminie. Cześć jego pamięci! Rodzinie i najbliższym zmarłego serdeczne
wyrazy współczucia składa cała społeczność szkolna.
mgr Joanna Krzempek
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Listy czytelników

Redakcjo Głosu Bierawy
W latach dawniejszych przy zbiorze podczas żniw ciężko pracowano ale
z wielką zawziętością, ochotą, uświadomieni o szacunku do ziarna jak żywym
świętym, bo chleb z białej mąki to jak
opłatek. Rolnicy na wsi z rodzinami byli
bardzo upracowani, dziewczęta i chłopcy
od młodych lat pracowali w rolnictwie.
Przyroda - natura, krajobrazy łąki z kwiatami - pola urodzajne, skowronki, wiosną
żniwa na wsiach w powiecie gliwickim
rozpoczynano w połowie lipca. Wsie zamieszkiwały rodziny zajmujące się gospodarstwami rolnymi, uświadamiano sobie,
że praca i przynależność Boga, wiary jest
mocnymi przestrzeganiami, by czynić
wszelkie dobro, by żyć zadowoleniem,
uśmiechem. By być tak samo dla napotkanych biedniejszych, starszych mniej
potrafiących sobie pomagać w swoim życiu. Tym schorowanym, czy w podeszłym
wieku jeśli ich napotkasz, nie zlekceważ
przepiękna, tradycji. W minionych latach ludzie żyli jako dobrzy i pokorni, bo
umieli się jednoczyć i wszędzie wprowadzać atmosferę pokoju i życzliwości.
Dawnej ci rolnicy o małych gospodarstwach ręcznie ścinali zboże, które ręcznie wiązano. Snopy na polu ustawione do
suszenia zwożono wozami do stodoły by
w porze zimowej młócić przez maszyne,
potem własnymi siłami rąk ręcznie młócili oddzielające ziarno od plew. Wiele
czynności wykonywało się własnymi siłami. Dzisiaj można sobie uświadomić
dawniejsze trudne życie, ciężką prace
tamtych lat. Rolnicy w dużych gospodarstwach posiadali maszyny do koszenia
zboża i snopowiązałki, to była duża wygoda. Po latach powstały kółka rolnicze
do usług pomocy rolnikom, które posiadały traktory, sprzęt do prac polnych. Pamiętam naturalne czasy rodzin rolników
w okresie żniw. Wielkie były upały, młodzież pomagała rodzicom, krótko odpoczywała. We wrześniowe rano udawali się
do odległego lasu by uzbierać malin, by
z nich przez gazę i sito wyciskać sok.
Chodzono do źródeł po czystą, zimną
wodę by ze sokiem malinowym zmieszać.
Jak rano się rozjaśniło to gdzieś na polu
w dolinach na pagórkach zauważono poruszające się postacie rodziny rolników
zaczynających koszenie zboża. Gospodynie przyniosły koszyk ze swojskim chlebem, masłem, pasztetem czy wodzianką
i gorzką czarną kawą zbożową. Przeciw
poceniu podawano źródlaną zimną wódę
ze sokiem malinowym. Już po 7 rano
schodzono z pól, przez upały i słońce nie

było sił w pracy przy żniwach. Rolnicy
ponownie przed zachodem słońca kosili
zboża, przed osiadaniem rosy.
Pamiętam niebo, pogodne gwiazdy
i księżyc przemawiające o upałach następnego dnia, pięknie wyglądały pola
z ustawionymi snopkami zboża i pobliski
las, jasność księżyca. Byli i rolnicy bardzo napracowani. Upadali na polu mimo
późnego wieczoru robili sobie drzemke
nawet otulając się zbożem przed chłodem
a niektórzy do rana spali. Przez te niewygodny rolnicy pokonywali wszystkie
trudności w gospodarstwie. Ciężką pracą
zapracowywali na swoje życie.
Dawnej oddychało się zdrowym powietrzem, nie zanieczyszczonym. Dzisiejsza ludność jest mniej ukształtowana przez tych nie znających co oznacza
bieda i wszelkie trudności. Uważają, że
jest im źle, a jest im dobrze. Dawnej do
kościoła na rowerze jeżdżono, nie wszyscy posiadali rower, chodzono na pieszo.
Jak weterynarz na
wieś
przyjechał
motocyklem marki WFM, to były
pierwsze polskie
budowane
motocykle.
Ludzie
z Pniowa oglądali ten piękny
motocykl WFM
w kolorze zielonym o felgach niklowanych, ludzie
dotykali ten cud
m o t o c y k l o w y.
Były produkowane czarne SHL
o małych kółkach,
dwóch
siedzeniach. Na SHLce jeździł zastępca sekretarza. Naszą gminą była Paczyna - sekretarzem był Zubek. Lat przybywało, było
państwo niemieckie NRD. Polska zaczynała kupować rowery marki Diamant,
były piękne i wytrzymałe. Gminy otrzymywały kilka rowerów a komitet gminny
przydzielał je za opłatą wyróżniającym
rolnikom. Ludzie ze wsi szli oglądać rower
do chałupy rolnika, to było widzieć zaciekawienie - malutki niemiecki rower. Niedługo Polska zaczęła produkować rowery
w Bydgoszczy, bardzo piękne i wytrzymałe. Takie to były skromne czasy.
Byłem wychowywany na wsi w miejscowości Pniów - najpiękniejszym, najbardziej zielonym powiecie gliwickim na
Śląsku. Miejscowość bardzo urokliwa, pawww.bierawa.pl
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górki, w dolinie rzeczka zasilana wodnym
źródłem, istniejącym w kilku miejscach.
Pniów - teren polodowcowy. Pamiętam
kąpiele w rzece, popluskać się nie było
przyjemnością, bo wypływająca ze źródeł
woda była zimna. Latem rolnicy konie
i bydło z prac polowych prowadzili do
rzeki, aby zwierzęta napoić.
Pięknie było latem. Przed chatami
były zadaszenia, obrastane winogronem
lub zielenią, które robiły cień. Była ławka,
a po pracach rodziny rolnicze wieczorami i dniach słonecznych przesiadywali
w lałbach by pogawędzić i odpocząć. Były
śmiechy i żartobliwe dowcipy.
W Pniowie istniała wieloosobowa
orkiestra dęta. Była także orkiestra grająca na zabawach tanecznych i weselach.
Instrumenty rolnicy kupowali za swoje
pieniądze a występowanie w orkiestrze
było wielkim zaszczytem. Ksiądz i organista nauczali nut i grania, dyrygentem
był ksiądz lub organista. Księża zbudowali zespoły śpiewające dla młodzieży
i chór starszych. Występowali na różnych
uroczystościach parafii św. Marcina w Paczynie i po za parafią otrzymywali wiele

fot. Forum SHL (www.shlka.fora.pl)
pochwał. Wielką radością cieszyły się występy, za to mieszkańcy byli zaszczyceni.
Muzycy pod wieczór przy chałupach grali
na akordeonie, trąbce, saksofonie, gitarze
i perkusji. Gospodyni dzieliła wiejskim
wypiekiem, a gospodarz nalewał wino
swojskie, śpiewano i tańczono radośnie.
Wiejskie wesela odbywały się we
wrześniu i październiku. Wesele szło pieszo do kościoła. Z przodu dzieci, orkiestra, pięknie ustrojony Kościół. Po drodze wesele było zatrzymywane, składano
życzenia młodej parze a starosta wręczał
upominek. Po obiedzie goście weselni szli
do sali tanecznej i mocno się cieszyli na
zabawe. Przychodzili mieszkańcy by też
pogratulować młodej parze na nowej dro(ciąg dalszy na str. 10)
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Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 446 11 90, www.czystyregion.pl
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW w okresie 01.09.2013 do 31.12.2013

ODPADY SEGREGOWANE

www.bierawa.pl

ODPADY KOMUNALNE

www.bierawa.pl

szkło opakowaniowe
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www.bierawa.pl

odpady surowcowe (suche)

				

odpady ulegalące biodegragacji

TRASA BIEGÓW: Tereny leśne, drogi utwardzone, asfalt.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ REGULAMIN:

odpady niesegregowane

ORGANIZATORZY:
Urząd Gminy w Bierawie, Rada Sołecka Dziergowice, Klub
Sportowy „Zawisza” Stara Kuźnia, Nadleśnictwo Kędzierzyn, GCKiR w Bierawie, OSP Gminy Bierawa, LZS Dziergowice, Spot-Light

Miesiąc

PROGRAM IMPREZY:
Bieg dla przedszkolaków.
Biegi dla młodzieży szkół podstawowych wg kategorii wiekowej.
Biegi dla młodzieży gimnazjalnej wg kategorii.
Biegi dla młodzieży licealnej wg kategorii.
Bieg otwarty dla osób powyżej 16 roku życia – 7700m.
Nordic Walking – 1700m.

Głos Bierawy

Miejscowość

NAGRODY: Puchary, medale okolicznościowe, cenne nagrody rzeczowe.
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START:
14.09.2013r. (sobota), godz: 10:00 boisko sportowe w Dziergowicach

16.11.2013
23.11.2013
30.11.2013

w rocznicę tragicznego wypadku sygnatariuszy
porozumienia pomiędzy Gminą Bierawa a Gminą Berezna
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Brzeźce, Stare Koźle
Listopad
12
25
13
27
14
Grudzień
9
23
4
18
12
Wrzesień
3
17
4
11
17 25
19
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Dziergowice
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Wrzesień
4
18
4
11
17 25
19
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Solarnia, Lubieszów
Listopad
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Grudzień
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12
Wrzesień
5
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17 25
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Październik
3
17
31
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Bierawa, Grabówka
Listopad
15
28
13
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14
Grudzień
12
27
4
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12
Wrzesień
6
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4
11
17 25
19
Goszyce, Stara Kuźnia, Kotlarnia,
Październik
4
18
2 9 16
23
30
17
Listopad
2
16
29
13
27
14
Korzonek, Ortowice
Grudzień
13
28
4
18
12
Prosimy o wystawianie pojemników i worków z odpadami w dzień wywozu do godziny 6.00 rano!

II Memoriał Haliny Brylant i Jewhena Torochtija

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.11.2013

Wszelkie dobra urzędowi gminy
Bierawa, mieszkańcom miejscowości
Goszyce, Bierawa, Ortowice, Dziergowice, Brzeźce, Solarnia, Osiedle Korzonek,
Lubieszów, wieś Korzonek, Grabówka,
Kotlarnia, Stare Koźle, Stara Kuźnia.
Wszystkim zdrowia i pięknych dożynek
2013
Konrad Golla
Czytelnik Głosu Bierawy

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV AGD ORAZ OPON

nie kąpać. Było nas trzech, łódkę zaczynaliśmy odpychać kołkami, łódka szybko
odbiła od brzegu. Wielkie fale kołysały,
mieliśmy strach już daleko od brzegu,
a fale coraz większe. Robiło się ciemno,
woda wchodziła do łódki, a my rękami
wyrzucaliśmy wodę. Z przodu był mały
garnek i nim szybko wylewano wodę,
żeby nie zatonąć. Nagle krzyknął chłopak, aby trzymać się mocno, bo mocno
kołysało. Fale kołysały łódką i płynęła
w kierunku zarośli, bowiem do brzegu
było trudno się dostać. Łódź patrolowa
pomagała nam, przekazała nam namioty na zgrupowania. Mieliśmy szczęście,
że fale jeziora odbijały łódkę w kierunku
brzegu a nie do środka dużego jeziora
i przez przypadkowy garnek w łódce mogliśmy wylewać wodę. Zostaliśmy uratowani przed zatonięciem. Takie to były
przeżycia w moich latach młodość.

MOBILNY MPSZOK

wspomagali przy zbiorze pomidorów
i warzyw. W tamtych latach w zakładzie była organizacja młodzieżowa ZMS
(Związek Młodzieży Socjalistycznej).
Ja wzorowy pracownik zostałem wybrany na dwutygodniowy zjazd młodzieży z okazji wielkich uroczystości uczenia
Bitwy pod Grunwaldem. Przybyły najwyższe władze z Władysławem Gomółką.
Nasz obóz z woj. katowickiego podróżował pociągiem pod opieką do stacji
w Darłówku. Tam oczekiwały samochody wojskowe wiozące nas nad jezioro
Mamry. Na polanie były wielkie namioty wojskowe wraz z kuchnią wojskową
i kucharzami wojskowymi, którzy sporządzali nam posiłki. My uczestnicy wykonywaliśmy różne zajęcia, zapoznano nas
z dyscypliną zgrupowania.
Pewnego dnia na zgrupowaniu dwutygodniowym, obozie nad wielkim jeziorem mamry podczas zbiórki kierownik
apelował by zgłosiło się trzech do zajęć
przy oznakowaniu płytkiego miejsca jeziora. Przy brzegu miejsce te było nie głębokie, należało je oznakować wbijając do
dnia pale i zamocować taśmę, że wolno
było się kąpać. Niedaleko u brzegu były
łódki rybackie, niektóre przywiązane do
drzew u brzegu jeziora. Postanowiliśmy
do jednej włożyć kołki z drzew i taśmę
i ruszyliśmy by oznakować bezpieczne,
płytkie miejsce, aby można się bezpiecz-
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DZIERGOWICE
BIERAWA
KOTLARNIA

dze. Pod wieczór przy domie weselnym
stawiano stół dla gości nie weselnych,
dzieci i obcych, którzy chętnie spożywali
poczęstunek weselny.
Pamiętam również wesele wujka
z Pniowa. Wesele odbywało się w odległej miejscowości Dąbrówce. Z Pniowa
młody Pan i goście weselni podróżowali
bryczkami. Przystrojone i zdobione zaprzęgi konne okute podkowami, słyszane stukaniem na drodze. To była piękna
podróż bryczkami z młodym panem do
oczekującej młodej Pani. Oddychano nawiewanym czystym powietrzem z zieleni
pól lasu, przyrody o pięknej porze roku.
Podróżowaliśmy skupieni i radośni a droga była coraz krótsza do domu weselnego.
Miło teraz wspominać z lat młodych. Po
poczęstunku bryczkami udawaliśmy się
do kościoła z Dąbrówki do Świbia.
Pięknie obchodzono dawniej odpusty
na wsiach z orkiestrami dętymi. Odprawiano nabożeństwa w kościele, a sąsiednie miejscowości procesją udawały się
na odpust. Obchodzono ładnie Dożynki, jak najdostojniej świętowali rolnicy.
Przed wojskiem pracowałem w zakładzie
remontu wagonów w Dzierżnie. Pamiętam, że w czasie żniw PGRy wspomagały
pracowników zakładów. Kilku pracowało przy żniwach, otrzymywaliśmy obiad
i zapłatę dniówki po jej zakończeniu. Bywało że uczniowie szkół podstawowych
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W skrócie:

Przedszkole w Bierawie - Dzień Strażaka

GCKiR - DK Bierawa - Plener plastyczny

ZSD Solarnia - Konkurs piosenki angielskiej

SP Solarnia - remont pokrycia dachowego

SP Stare Koźle - Wycieczka do leśniczówki w Starej Kuźni

GCKiR - Wycieczka do miasteczka Twinpigs w Żorach

Gorąco polecamy:
Książki do nabycia w sekretariacie Urzędu Gminy w Bierawie:
1. Ernst F. Zwirner budowniczy z Kotlarni - 10zł
2. 700 lat wsi Bierawa - 35zł
3. Lubieszów, nasza wioska na ziemi opolskiej - 10zł
4. Gmina Bierawa zarys monograficzny - 70zł

GŁOS BIERAWY - Gminny Biuletyn Informacyjny

Wyd. Rada i Urząd Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa
Biuletyn ukazuje się nieregularnie, wydanie bezpłatne.
Skład komputerowy: Studio ABIT - tel. 0692 489 773
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www.bierawa.pl

Redaguje zespół UG

tel. 077/ 487 22 66
e-mail: ug@bierawa.pl
www.bierawa.pl

